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Politie Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2 - 3630 Maasmechelen 

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 19 oktober 2021 om 20u00 
PLAATS : Digitale vergadering via Zoom 
   
AANWEZIG : Marino Keulen - burgemeester-voorzitter 

Gerardus Colson, Christel De Cuyper, Eren Dokmeci (vanaf punt 4),  
Ingrid Gutshoven, Zehra Kolkiran, Joseph Lambrichts, Georges Lenssen, 
Elvire Martens, Inge Opsteijn, Mario Quagliara, Ronny Westhovens, 
Jean-Pierre Hermans, Anita Jeurissen (vanaf punt 3), Leonardus Joosten 
(vanaf punt 4), Sarah Loubele, Rudi Mechels, Jeroen Moors (vanaf punt 
3), Dirk Opsteyn, Viviane Schellingen – politieraadsleden 
 
Sabine Bervaes - secretaris 
Jacques Philippaerts - korpschef  
 

VERONTSCHULDIGD : Raf Terwingen - burgemeester 

 
Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Bijzondere schikkingen voor de organisatie van de politieraad van 19/10/2021. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de verspreiding van het Covid-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België; 
 
Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale 
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in verschillende landen genomen worden; 
 
Gelet op het ministerieel besluit dd. 27 september 2021 houdende wijziging van het ministerieel 
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken; 
 
Gelet op de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie 
m.b.t. de organisatie van de politieraden op https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-
aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden. 
 
Overwegende dat evolutie van de gezondheidssituatie toelaat dat meerdere corona-beperkingen 
worden opgeheven; 

https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden
https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19-aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden


 

Politieraad 19/10/21 Notulen 2 

Overwegende de versoepeling van de coronamaatregelen door de federale overheid vanaf 01 oktober 
2021;  
 
Overwegende dat we als lokaal (politie)bestuur er alles aan doen om er voor te zorgen dat de normale 
werking opnieuw kan worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden; 
 
Overwegende de plaatsing van CO2-meters in de vergaderzalen van de administratieve centra om de 
luchtkwaliteit nauwlettend op te volgen, meer bepaald in de raadzaal waar de politieraad plaats vindt; 
 
Overwegende de nog steeds kwetsbare gezondheidssituatie; 
 
Overwegende de inspanningen om de CO2-grenswaarden in vergaderingen met een groot aantal 
deelnemers te beperken; 
 
Overwegende dat het om voornoemde redenen aangewezen lijkt de zitting van de politieraad alsnog 
digitaal te organiseren via een videoconferencing-systeem; 
 
Overwegende dat de politieraad openbaar blijft en toegankelijk is voor pers en publiek;  
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad bekrachtigt het voorstel van de burgemeester-voorzitter om huidige politieraad digitaal 
te houden d.m.v. een videoconferencing-systeem waarbij een beperkte fysieke aanwezigheid  in de 
raadzaal voorzien is zoals bij de voorgaande politieraden (burgemeesters, secretaris, korpschef, calog-
personeel, …). 
 
Artikel 2 
Huidige politieraad blijft openbaar en fysiek toegankelijk voor publiek. 
Tijdens de vergadering zal de burgemeester-voorzitter – indien de indicaties van de in de raadzaal 
opgestelde  CO2-meter dit vereisen – de nodige maatregelen nemen op het moment zelf (extra 
ventileren door het openen van alle ramen ongeacht de temperatuur bv) . 
 

2.  Goedkeuring vorig verslag. 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 22 juni 2021 wordt goedgekeurd. 
 
 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

3.  Begroting 2021 - begrotingswijziging I. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gezien het ontwerp van de begrotingswijziging I (buitengewone dienst) voor de politiezone Lanaken-
Maasmechelen voor het dienstjaar 2021; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, hierna verkort tot WGP; 
 
Gelet op de gemeentewet en het gemeentedecreet; 
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Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van 
de lokale politie (ARPC); 
 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie dd 6 oktober 2021, waarvan sprake in artikel 11 van 
het ARPC; 

 
BESLUIT : 
 
Artikel   1 
De politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging I (buitengewone dienst), dienstjaar 2021 voor 
de politiezone Lanaken-Maasmechelen volgens samenvatting in bijlage: 
 

 Voor begrotingswijziging BW Na begrotingswijziging 

 
Buitengewone Dienst 
Ontvangsten: 
Uitgaven: 
Saldo: 

 
 

1.618.811 
1.612.300 

4.511 

 
 

75.000 
75.000 

0 
 

 
 

1.691.811 
1.687.300 

4.511 

 
Artikel 2 
De politieraad maakt de begrotingswijziging I (gewone en buitengewone dienst), dienstjaar 2021,  
voor goedkeuring over aan de hogere overheid. 
 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

4.  Astrid: radio-abonnementen - verlenging. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten in het bijzonder artikel 42 § 1 1 ° 
d), ontbreking mededinging; 
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Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en 
veiligheidsdiensten, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 13 juni 1998; 
 
Gelet op de statuten van de vennootschap opgenomen in het in de Ministerraad overlegd koninklijk 
besluit van 27 juni 1998, gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 31 juli 1998; 
 
Gelet op het feit dat de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. werd opgericht in 1998 
op initiatief van de federale en lokale overheden om een gezamenlijk communicatienetwerk voor alle 
hulp- en veiligheidsdiensten uit te bouwen waarbij de taken en uitvoering ervan grotendeels bepaald 
worden door een juridisch kader; 
Gelet op het politiecollegebesluit van 4 maart 2015 houdende het afsluiten van het contract met 
Astrid; 
 
Overwegende dat onze zone momenteel beschikt over 120 radio-abonnementen en 2 dispatch-
abonnementen waarbij dit aantal kan variëren al naar gelang in- en uitdiensttredingen; 
 
Overwegend dat team ICT/Fin de abonnementen beheert en  zorgt voor opzeg of tijdelijke 
stopzetting; 
 
Overwegende dat de abonnementen lopen van 01/01 tem 31/12 van het lopende jaar en jaarlijks 
stilzwijgend verlengd worden; 
 
Overwegende de jaarlijkse kosten van 58.607,56 euro incl BTW voor 120 radio- en 2 dispatch-
abonnementen waarbij de bedragen halfjaarlijks aangepast worden aan de index;  
 
Overwegende dat dit budget vastgelegd dient op het artikel 330/124-12 voor de komende jaren, nl. 
2022 en 2023. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1  
De politieraad gaat akkoord met: 

 het verlengen van de Astrid-abonnementen van maximum 120 radio’s en 2 dispatch-    
modules; 

 bij Astrid, Regentlaan 54, 1000 Brussel; 

 voor een bedrag van 58.607,56 euro incl BTW; 

 te voorzien op artikel 330/124-12 van begroting 2022 en 2023. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

5.  Verzekering voertuigen : deelname occasionele gezamenlijke opdracht. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 48 en 38, §1, 1°, c; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op ons besluit van 21 november 2018 houdende gezamenlijk initiatief verzekeringen 
Limburgse politiezones – Goedkeuring occasionele gezamenlijk opdracht voor gunnen van 
verzekeringspolissen; 
 
Gelet op het feit dat de opdracht was opgedeeld in 4 percelen en  gegund werd voor een periode 
van 3 jaren met mogelijkheid tot verlenging met periodes van telkens 1 jaar waarbij de 
verzekeringsovereenkomsten aanvingen op 1 januari 2019 en het einde voorzien was op 31 
december 2024; 
 
Gelet op het feit dat voor het perceel “voertuigen” de huidige verzekeraar AXA alle Limburgse 
politiezones eind juni 2021 aangetekend te kennen gegeven heeft dat zij niet wensen in te gaan op 
de verlenging van de verzekeringsovereenkomst dienstvoertuigen vanaf 1 januari 2022; 
 
Overwegende dat om de continuïteit te waarborgen en de dienstvoertuigen te verzekeren, de 
politiezone Limburg Regio Hoofdstad, net zoals in 2018, als aanbestedende overheid een nieuwe 
overheidsopdracht voertuigverzekeringen zal starten, dit voor de resterende periode van 1 januari 
2022 tot en met 31 december 2024; 
 
Overwegende dat in 2024 voor alle verzekeringen van de politiezones een nieuwe overheidsopdracht 
kan worden gestart; 
 
Overwegende dat de deelnemende Limburgse politiezones maximaal willen gebruikmaken van een 
schaalvoordeel in deze materie met een mogelijk een gunstig effect op de prijs; 
 
Overwegende dat verzekeringscontracten geen gemakkelijk te onderhandelen materie is; 
 
Gelet op dat in toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 
bepaalde specifieke opdrachten voor diensten door twee of meerdere aanbestedende overheden 
gezamenlijk geplaatst kunnen worden; 
 
Overwegende dat de betrokken aanbestedende overheden één aanbestedende overheid onder hen 
kunnen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en 
voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden waar een occasionele 
gezamenlijke opdracht een opdracht is die al dan niet integraal gezamenlijk gerealiseerd wordt in 
naam van en voor rekening van meerdere aanbesteders; 
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Overwegende dat in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht de politiezone Limburg 
Regio Hoofdstad optreedt als aanbestedende overheid in naam van zichzelf en al de Limburgse 
politiezones: 

 

Nummer Naam 

5907  Limburg Regio hoofdstad  

5371  Lommel  

5372  HANO  

5373  Beringen-Ham-Tessenderlo  

5375  Heusden-Zolder  

5376  Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken  

5377  Kempenland  

5379  Kanton Borgloon  

5380  Tongeren-Herstappe  

5381  Bilzen-Hoeselt-Riemst  

5382  Voeren  

5383  Maasland  

5909  CARMA  

5853  LaMa 

 
Overwegende dat wanneer de volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk doorlopen wordt  namens 
en voor rekening van alle betrokken aanbestedende overheden, zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor het nakomen van hun verplichtingen hetgeen eveneens geldt wanneer de aanbestedende 
overheid de plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening 
van de andere betrokken aanbestedende overheden; 
 
Overwegende dat om te vermijden dat elke aanbestedende overheid elke beslissing apart dient goed 
te keuren, wat tot een aanzienlijk lang besluitvormingsproces zou leiden, de politiezone Limburg 
Regio Hoofdstad voor de Limburgse politiezones zal instaan voor het vaststellen van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht alsook voor het voeren van de 
gunningsprocedure en de gunning; 
 
Overwegende dat in het kader van deze overheidsopdracht een aankondiging van de opdracht - 
selectieleidraad en het opdrachtdocument “Occasionele gezamenlijke opdracht: aankoop 
voertuigverzekeringen Limburgse politiezones” werd opgesteld door de werkgroep verzekeringen 
Limburgse politiezones bestaande uit zes personeelsleden van de Limburgse politiezones aangevuld 
met een verzekeringsconsultant; 
 
Overwegende dat de overheidsopdracht een opdracht betreft voor het aangaan van verzekeringen 
voor de dienstvoertuigen van de politiezones en de daar aan gekoppelde verzekering omnium 
dienstopdrachten; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, dit voor de gehele periode en voor de 
bovenstaande Limburgse politiezones, geraamd wordt op 857.084,19 euro, incl. BTW, waarbij het 
aandeel voor onze zone geraamd wordt op een jaarlijks bedrag van 38.500,00 euro incl. BTW; 
 
Overwegende dat het perceel voertuigverzekeringen wordt afgesloten voor een maximale duurtijd 
van 3 jaar, 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 waarbij de opdracht automatisch eindigt op 
31 december 2024, zonder dat enige opzeg vereist is; 
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Overwegende dat de verzekeringsovereenkomsten afgesloten zullen worden voor de duur van 1 jaar 
vanaf 1 januari 2022 en maximaal 2 keer automatisch stilzwijgend verlengbaar zijn met een periode 
van telkens 1 jaar; 
 
Overwegende dat de opdracht gegund zal worden  via mededingingsprocedure met onderhandeling 
waarbij tijdens de onderhandelingen de inschrijvers hun offerte verder kunnen toelichten; 
 
Overwegende dat de raming de limieten van de Belgische en Europese bekendmaking overschrijdt. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 de deelname aan de occasionele gezamenlijke opdracht voor aankoop van 
voertuigverzekeringen voor alle Limburgse politiezones; 

 voor de periode van 01/01/2022 tem 31/12/2024; 

 de aanduiding van Politiezone Limburg Regio Hoofdstad als aanbestedende overheid het 
vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de overheidsopdracht, alsook het 
voeren van de plaatsingsprocedure en de gunning; 

 kennis te nemen van de ‘Selectieleidraad kandidatuurfase occasionele gezamenlijke 
opdracht: aankoop voertuigverzekeringen deelnemende Limburgse politiezones’ en het 
‘Opdrachtdocument occasionele gezamenlijke opdracht: aankoop voertuigverzekeringen 
deelnemende Limburgse politiezones’, geïntegreerd als bijlage; 

 waarbij de uitgave jaarlijks geraamd wordt op 38.500,00 euro incl. BTW 

 te voorzien op artikel 330/127-08. 
 

Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de politiezone 
Limburg Regio Hoofdstad. 
 
Artikel 3 
Het politiecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

6.  Meerjarige overeenkomst voor aankoop van schoenen voor een periode van 4 jaar - 
Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op het verlopen van onze huidige overeenkomst voor aankoop van schoenen voor 
politiepersoneel op 31 oktober 2021; 
 
Overwegende dat we een nieuwe meerjarige overeenkomst wensen af te sluiten voor de aankoop 
van schoenen voor politiepersoneel; 
 
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht leveren van schoenen en motorlaarzen, een  
raamovereenkomst met besteknummer LZA/2020/373 werd opgesteld door PZ Antwerpen, waarvan 
lokale politiezones gebruik kunnen maken; 
 
Overwegende dat  PZ Antwerpen  heeft gekozen voor een mededingingsprocedure met 
onderhandeling; 
 
Overwegende dat we de schoenen voor politiepersoneel wensen aan te kopen volgens de 
bestekvoorwaarden van de raamovereenkomst LZA/2020/373 en dit voor de periode van 1 
november 2021 tot en met 2 mei 2025, zijnde de einddatum van de raamovereenkomst; 
 
Overwegende dat op basis van het gemiddeld aankoopbedrag van afgelopen jaren deze  aankoop 
wordt geraamd op 22.000,00 euro incl. BTW op jaarbasis; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021 tem 2025 van de 
politie, op artikel 330/124-05; 
 
BESLUIT:   
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met: 

 het aangaan van een meerjarige overeenkomst voor aankoop van schoenen voor 
politiepersoneel; 

 volgens bestekvoorwaarden van raamcontract, LZA/2020/373 “Levering van schoenen en 
motorlaarzen” uitgeschreven door PZ Antwerpen waarvan lokale politiezones gebruik 
kunnen  maken; 

 gedurende de periode van 1 november 2021 tot en met 2 mei 2025; 

 voor een geraamd bedrag van 22.000,00 euro incl BTW op jaarbasis; 

 jaarlijks te voorzien op artikel 330/124-05 gedurende de looptijd van de overeenkomst. 
 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
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7.  Aankoop van collectieve wapens .300 en toebehoren - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Overwegende dat we 8 collectieve wapens .300 met toebehoren wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat  we verkiezen dergelijk gespecialiseerd materiaal via een raamcontract aan te 
kopen, teneinde de uniformiteit en de geldende normen ter zake maximaal te respecteren;  
 
Gelet op het feit in het kader van de opdracht ‘Aankoop van collectieve vuurwapens kaliber .300 ten 
voordele van de Geïntegreerde politie, namelijk de zones van de Lokale Politie en de federale politie’ 
het besteknummer POL 2017-019 werd opgesteld door politie Westkust; 
 
Overwegende dat de Directie heeft gekozen voor onderhandelingsprocedure met bekendmaking; 
 
Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 34.150,00 euro incl BTW; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021 van de politie, 
op artikel 330/744-51. 
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BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van : 

 8 collectieve wapens .300 met toebehoren;  

 volgens bestekvoorwaarden van raamcontract POL WESTKUST 2017-019 ‘aankoop van 
collectieve vuurwapens kaliber .300’;  

 voor een geraamd bedrag van 34.150,00 incl BTW; 

 te financieren onder begrotingsartikel 2021 – 330/744-51. 
 

Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

8.  Aankoop van modulaire lockers - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; in het bijzonder; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op de aankoop van modulaire lockerkasten voor de radio’s, sleutels en laptops in 2019 en 
2020, uitgerust met een tracing-systeem van de gebruikers; 
 
Overwegende de behoefte om in de commissariaten te Koning Albertlaan 17, Maasmechelen en 
Maastrichterweg 101, Lanaken modulaire lockers te voorzien waarin  het collectief korpsmateriaal 
bewaard zal worden; 
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Overwegende dat de opbouw van de gewenste kasten modulair is, hetgeen toekomstige uitbreidingen 
mogelijk maakt, zeker met het oog op verhuis naar de site Oude Burelen; 
 
Overwegende dat elke module een verschillend aantal lockers kan bevatten; 
 
Overwegende dat de modulaire lockerkast bestemd voor het commissariaat Maasmechelen, mee 
verhuisd wordt naar de site Oude Burelen; 
 
Overwegende dat we de markt bevragen  via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking waartoe het bestek met nummer lamapr-20211019-001 met als voorwerp “Levering 
en plaatsing van modulaire lockers” werd opgemaakt; 
 
Overwegende dat de levering en plaatsen van deze modulaire lockers wordt geraamd op 59.500,00 
euro incl. btw; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021 van de politie, op 
artikel 330/744-51; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop. 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met: 

 de aankoop van modulaire lockerkasten; 

 via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

 volgens de voorwaarden opgenomen in besteknummer lamapr-20211019-001 voor levering 
en plaatsing met als voorwerp “Modulaire lockers”; 

 voor een geraamd bedrag van 59.500,00 euro incl. BTW; 

 voorzien in het budget 2021, op artikel 330/744-51. 
 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

9.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie commissaris, teamcoach basispolitiezorg. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale overheden in de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen 
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de 
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van 
het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld 
op 128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs, 25 hoofdinspecteurs en 6 (hoofd)commissarissen; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 oktober 2021 uit 127 personeelsleden bestaat 
waarvan er 6 tot het officierenkader behoren; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning rustpensioen aan een eerste commissaris met 
ingang van 1 augustus 2022;  
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrij te komen functie 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van commissaris van politie vacant te 
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat wij deze functie algemeen wensen te houden en voorzien voor basispolitiezorg;  
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten, overeenkomstig de ministeriële omzendbrief 
GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking nemen van het advies van een 
plaatselijke selectiecommissie ad hoc; 
 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/ 
vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het 
advies inwinnen van een selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de selectiecommissies kunnen beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef 
in te lassen die uitsluitend werkt;  
 
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt 
beschouwd te worden; 
 
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over 
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden;  
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Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaat-
stelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die 
geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
1 FTE commissaris, teamcoach basispolitiezorg wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 

 Jacques Philippaerts, eerste hoofdcommissaris, voorzitter  
(plaatsvervanger, Freddy Gevaert, eerste hoofdcommissaris) 

 Aline Carpentier, commissaris  
(plaatsvervanger, Lieven Boelen, commissaris) 

 Eddy Geurts, commissaris, Politiezone Limburg Regio Hoofstad 
(plaatsvervanger, Wim Bosmans commissaris, Politiezone Limburg Regio Hoofdstad) 

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent) 

 
 

10.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie hoofdinspecteur interventie (via werfreserve). 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale overheden in de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen 
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de 
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van 
het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld 
op 128 personeelsleden, waarvan 25 hoofdinspecteurs; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 oktober 2021 uit 127 personeelsleden bestaat 
waarvan er 25 tot het middenkader behoren; 
 



 

Politieraad 19/10/21 Notulen 14 

Overwegende dat er een hoofdinspecteur structureel gedetacheerd is naar het CIC Limburg en dat de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 22 juni 2021  houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
hoofdinspecteur interventie; 
 
Overwegende dat de mobiliteitsprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisgeving mobiliteit van een hoofdinspecteur naar PZ 
CARMA per 1 november 2021;  
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functie 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van hoofdinspecteur van politie vacant te 
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor team interventie;  
 
Overwegende dat in de aanwervingsprocedure hoofdinspecteur interventie overeenkomstig art. 
VI.II.27bis RPPol een werfreserve  wordt aangelegd die geldig is tot de datum van publicatie van de 
tweede navolgende mobiliteitscyclus, in casu 2022-01; 
 
Overwegende dat de vacante functie hoofdinspecteur interventie mogelijks kan ingevuld worden via 
deze aan te leggen werfreserve; 
 
Overwegende dat indien dit niet mogelijk blijkt wegens uitputting werfreserve een nieuwe publicatie 
in mobiliteit wordt voorzien; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
1 FTE hoofdinspecteur interventie wordt vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
Om deze functie in te vullen wordt beroep gedaan op de werfreserve die zal worden aangelegd in het 
kader van mobiliteitscyclus 2021-04 voor de functie van hoofdinspecteur interventie. 

 
Artikel 3 
Indien deze werfreserve niet toelaat de functie in te vullen wordt deze opnieuw gepubliceerd via 
mobiliteit. 
 
 

11.  Vacantverklaring via mobiliteit van twee functies inspecteur interventie - Goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
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Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale overheden in de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen 
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de 
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en 
betreffende bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van 
het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld 
op 128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 oktober 2021 uit 127 manschappen bestaat waarvan 
er 94 tot het basiskader behoren; 
 
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 maart 2020 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 november 2020 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 20 oktober 2020 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 april 2021 en dat vanaf dan de loonkosten 
worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 22 juni 2021 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 juli 2021 en dat vanaf dan de loonkosten 
worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 oktober 2020 houdende aanwerving via mobiliteit 
van 1 inspecteur onthaal – Geen aanstelling; 
 
Gelet op ons besluit van 8 december 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal (via werfreserve); 
 
Gelet op ons besluit van 22 juni 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur onthaal (via werfreserve); 
 
Overwegende dat de mobiliteitsprocedure in het kader van de aspirantenmobiliteit lopende is; 
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Gelet op ons besluit van 23 maart 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur interventie; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 7 juli 2021 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 
inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat; 
 
Overwegende dat de indiensttreding van de kandidaat is voorzien op 1 november 2021; 
 
Gelet op ons besluit van 23 maart 2021 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur jeugd en gezin; 
 
Overwegende dat de mobiliteitsprocedure lopende is; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 januari 2022 en dat vanaf dan de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname mobiliteit van een inspecteur naar PZ Carma 
met ingang van 1 november 2021; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functies 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 2 functies van inspecteur van politie vacant te 
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat wij deze functies expliciet wensen te voorzien voor team interventie; 
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor inspecteur interventie, overeenkomstig de 
ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in aanmerking 
nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; 
 
Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/ 
vormvereisten door de plaatselijke selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het 
advies inwinnen van een selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te 
lassen die uitsluitend werkt;  
 
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt 
beschouwd te worden; 
 
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over 
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden; 
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Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaat-
stelling van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die 
geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit; 
 
Overwegende dat indien de functies niet via de gewone mobiliteit ingevuld kunnen worden wij de 
mogelijkheid van de aspirantenmobiliteit wensen te voorzien; 
 
Overwegende dat indien de invulling via aspirantenmobiliteit niet mogelijk blijkt een beroep gedaan 
wordt op de nieuwe selectieprocedure zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot 
wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de 
politiediensten; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
2 FTE inspecteur interventie wordt via mobiliteit vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat alle functies in te vullen kan de korpschef beslissen de 
resterende functies aan te bieden via de aspirantenmobiliteit. 
 
Artikel 3 
Indien de aspirantenmobiliteit niet toelaat alle functies in te vullen kan de korpschef beslissen de 
resterende functies aan te bieden aan de werfreserve in het kader van de nieuwe selectieprocedure. 
 
Artikel 4 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 

 Patrick Buskens, eerste commissaris, voorzitter 
(plaatsvervanger Aline Carpentier, commissaris) 

 Marc Dewitte, eerste hoofdinspecteur 
(plaatsvervanger Greta Parmentier, eerste hoofdinspecteur) 

 Wim Bosmans, commissaris, PZ Limburg Regio Hoofdstad 
(Bert Piron, commissaris, plaatsvervanger, PZ Limburg Regio Hoofdstad) 

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent). 

 

12.  Wijziging personeelsformatie administratief en logistiek kader.  

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op 2 niveaus; 
 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 
 
Gelet op het KB van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van 
de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 
verzekeren; 
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Gelet op het KB van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 21 juni 2016 houdende wijziging personeelsformatie administratief en 
logistiek kader; 
 
Overwegende dat in deze personeelsformatie er 28 FTE worden voorzien waarvan 3 betrekkingen in 
niveau A, 12 in niveau B en 13 in niveau C; 
 
Overwegende dat de politie meer en meer informatiegestuurd moet werken en dat er ook steeds 
meer gebruik gemaakt wordt van digitale applicaties om dit te bevorderen; 
 
Overwegende dat ook de ‘New way of working’ een uitdaging vormt voor onze organisatie; 
 
Overwegende dat we merken dat het hierbij aangewezen is te kunnen beschikken over 
personeelsleden met een achtergrond in deze specifieke materie; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om binnen de politiezorgondersteuning een algemene functie 
van niveau B aan te passen naar een bijzondere graad binnen niveau B, meer bepaald de graad van 
ICT-consulent; 
 
Overwegende dat wij het aantal betrekkingen in het niveau B wensen te behouden op 12; 
 
Gelet op het overleg met de representatieve vakbonden BOCpol 133 van 29 september 2021; 
 
Gelet dat de effectieve meerkost bestaat uit de meerkost van de loonschalen verbonden aan de 
bijzondere graad van ICT-consulent binnen niveau B ten opzichte van de loonschalen verbonden aan 
de algemene graad van consulent binnen niveau B; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De personeelsformatie van het administratief en logistiek kader voor de politiezone Lanaken-
Maasmechelen wordt als volgt vastgelegd:  
 
NIVEAU A: 
1 statutair adviseur klasse 2                 1 FTE 
1 statutair adviseur klasse 1    1 FTE 
1 statutair adviseur-jurist klasse 1   1 FTE 
NIVEAU B: 
6 statutair consulent     6 FTE 
2 statutair directiesecretaris    2 FTE 
3 statutair ICT-consulent    3 FTE 
1 statutair boekhouder     1 FTE 
NIVEAU C: 
13 statutair assistent     13 FTE 
 
TOTAAL:      28 FTE 
 
Artikel 2 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
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Besloten zitting 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

13.  Kennisgeving mobiliteit van een hoofdinspecteur naar de politiezone CARMA per 1 november 
2021. 

 

14.  Kennisgeving mobiliteit van een eerste inspecteur naar de politiezone CARMA per 1 november 
2021. 

15.  Kennisgeving mobiliteit van een consulent naar de federale politie per 1 november 2021. 

 

16.  Toekenning rustpensioen aan een eerste commissaris. 

 

17.  Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een eerste inspecteur. 

 

 
 

Namens de politieraad 

  
de secretaris de burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Marino Keulen 


